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1.1 BESTUURSVERSLAG

Het bestuursverslag wordt gepubliceerd op de website van Stichting De Zevenster.
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2.1 JAARREKENING
2.1.1 Balans per 31 december 2021

(na resultaatsbestemming)
Ref.

31-12-2021
€

31-12-2020
€

1

1.539.397
1.539.397

1.520.270
1.520.270

2
3
4

415.540
60.569
3.961.341
4.437.450

322.174
142.736
3.034.816
3.499.726

5.976.847

5.019.996

31-12-2021
€

31-12-2020
€

45
4.330.601
0
4.330.646

45
3.283.873
0
3.283.918

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsfondsen
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

5

Voorzieningen

6

223.628

127.766

Langlopende schulden (nog voor meer dan één jaar)

7

337.093

385.588

Kortlopende schulden (ten hoogste één jaar)
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Overige kortlopende schulden

3
8

0
1.085.480

0
1.222.724

5.976.847

5.019.996

Totaal passiva
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2.1.2 Resultatenrekening over 2021

Ref.

2021
€

2020
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke
ondersteuning

11

9.104.670

8.293.265

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

12

82.396

133.806

Overige bedrijfsopbrengsten

13

84.848

140.041

9.271.914

8.567.112

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten

14

6.300.996

6.001.687

Afschrijvingen op materiële vaste activa

15

289.333

274.058

Overige bedrijfskosten

17

1.618.640

1.592.633

Som der bedrijfslasten

8.208.969

7.868.378

BEDRIJFSRESULTAAT

1.062.945

698.734

-16.217

-4.662

1.046.728

694.072

2021
€

2020
€

240.728
806.000
1.046.728

694.072
0
694.072

Financiële baten en lasten

18

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten VVT
Reserve nieuwbouw
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2.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
Ref.

€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:
- mutaties algemene reserve
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

2021
€

€

1.062.945

5
15,16
6

0
289.333
95.862

698.735

0
274.058
27.783
385.195

Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's /
- vorderingen
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken,
behoudens rekening courant-krediet)
- kortlopend bankkrediet

Ontvangen interest
Betaalde interest
Ontvangen dividenden

3

0
-44.666
0

2

-93.366

-180.005

8

-137.244
0

81.467
0
-148.443
1.299.697

18
18
18

10
-16.227
0

1
1

10
-4.672
0

-308.460
0

-4.662
852.710

-334.187
0
-308.460

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende leningen

-143.204
857.372

-16.217
1.283.480

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

301.841

0
0
82.167

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

7

2020
€

-48.495

-334.187

-128.148

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-48.495

-128.148

Mutatie geldmiddelen

926.525

390.375

3.961.341
926.525

3.034.816
390.375

Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

4

Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de 'indirecte methode'.
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
2.1.4.1 Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting De Zevenster bestaan voornamelijk uit:
De behandeling, verpleging en verzorging van mensen met complexe problematiek en (tijdelijk) verblijf en het exploiteren
van voorzieningen op het gebied van behandeling, verzorging, verpleging, begeleiding, advisering en (tijdelijk) verblijf.
Groepsverhoudingen
Stichting De Zevenster maakt, sinds de bestuurlijke fusie met WelThuis B.V. d.d. 20 april 2021, deel uit van een groep,
waarvan Stichting Fundis te Gouda aan het hoofd staat. De jaarrekening van Stichting De Zevenster is opgenomen in de
geconsolideerde jaarrekening van Stichting Fundis te Gouda.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Het eigen vermogen van Stichting De Zevenster bedraagt per 31 december 2021 € 4.330.646. Er is sprake van
langlopende financiering (van materieel vast actief) door banken. In de leningsvoorwaarden zijn bepaalde minimale ratio's
overeenkgekomen. Stichting De Zevenster voldoet aan deze voorwaarden.
Bij Stichting De Zevenster was sprake van significante financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie. Deze zijn echter
voldoende gecompenseerd door de diverse regelingen voor compensatie van omzetderving en meerkosten. De continuïteit
komt niet in gevaar, derhalve is de jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vestigingsadres
Stichting De Zevenster is feitelijk gevestigd op Leliestraat 3, 2761 HD te Zevenhuizen ZH.
Stichting De Zevenster is statutair eveneens op dit adres gevestigd.
Nummer Kamer van Koophandel is 41172092.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.
Vergelijking met voorgaand jaar
Evenals in 2020 heeft Covid-19 ook n 2021 een behoorlijke impact gehad op de bedrijfsvoering. Er zijn extra kosten
gemaakt voor beschermingsmiddelen en -maatregelen, voor het op niveau houden van de personele bezetting, voor het
testen van cliënten en personeelsleden, etcetera. Ook was sprake van uitval van zorg met omzetdering als gevolg. Zo was
vanwege Covid-19 minder instroom dan normaal en was door een hoger ziekteverzuim extra druk op de personele
bezetting. De afschaling van electieve zorg in de ziekenhuizen leidde tot minder vraag naar Wijkverpleging, Eerstelijst
Verblij en Geriatrische Revalidatiezorg. Tegelijkertijd was sprake van extra zorgverlening in de Cohortafdelingen. De
(meer)kosten en gederfde omzet zijn of worden deels gecompenseerd via steunmaatregelen door de zorgverzekeraars,
Wlz-uitvoerders, gemeenten en overige contractpartijen in de vorm van compensatieregelingen. De financiële
verantwoording van hogere kosten, lagere opbrengsten en steunmaatregelen leidt tot jaarverslaggeving, die op onderdelen
onvergelijkbaar is met verslaggeving onder 'normale' omstandigheden.
Stichting De Zevenster heeft gebruik gemaakt van de volgende regelingen voor het compenseren van de financiële
gevolgen van Covid-19:
- Wel Langdurige Zorg
- Beleidsregel SARS-CoV-2 virus - doorlopende kosten Wlz 2021 (BR/REG-21148)
- Beleidsregel SARS-CoV-2 virus: extra kosten Wlz 2021 (BR-REG-21149b)
- Zorgverzekeringswet
- Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus - BR-REG20157
- Subsidieregeling Zorgbonus 2021
De bedragen zijn bepaald in overeenstemming met de uitgangspunten van de betreffende regelingen, zoveel mogelijk op
basis van een registratie van de betreffende posten. De meerkosten zijn waar mogelijk specifiek toegerekend aan de
betreffende financieringsstromen en voor het overige pro rata toegerekend op basis van (omzet, cliënten, medewerkers
etc.). Op het eindresultaat voor het boekjaar is een toets gedaan om vast te stellen of deze redelijk is en of geen sprake is
van onder- of overcompensatie.
Voor zover de effecten van de Covid-19 kosten en compensatieregelingen significant en kwantificeerbaar zijn, zijn de
betreffende posten in de jaarrekening nader toegelicht bij de toelichting op de balans en toelichting op de resultatenrekening.
De onzekerheden die gepaard gaan met de gemaakte inschattingen zijn toegelicht onder de post "Niet in de balans
opgenomen verplichtingen, activa en regelingen" en daarbinnen het onderdeel "onzekerheden opbrengstverantwoording".
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Stelselwijzigingen
Als gevolg van de bestuurlijke fusie zijn de grondslagen gelijkluidend gemaakt met Stichting Fundis. Dit heeft niet geleid tot
materiële andere inzichten of andere grondslagen waardoor er geen sprake is van een stelselwijziging als gevolg van deze
fusie.
Schattingswijzigingen
In 2021 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.
2.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financial leasecontract zijn voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reële waarde hedges of kasstroom hedges
worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten.
Activa en passiva
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans,
resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Met deze nummering (referentie) wordt
verwezen naar de toelichting.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar
Stichting De Zevenster zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan
met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het actief of de
verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de
verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle
rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn
overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet
meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting De Zevenster.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt
die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van
baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode
waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestemd voor eigen gebruik worden, met uitzondering van gronden, gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere
waardeverminderingen.
Stichting De Zevenster waardeert gronden tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Groot onderhoud:
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven
toegewezen aan de samenstellende delen.
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.
Zowel de gebruiksduur, als de afschrijvingsmethode worden jaarlijks beoordeeld. Indien daartoe aanleiding is, wordt de
afschrijvingstermijn en/of methode aangepast.

De afschrijvingen worden berekend als een vast percentage over de verkrijgingsprijs volgens de lineaire methode op basis
van de gebruiksduur. Op gronden wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 0 - 5%.
• Machines en installaties : 5 - 10%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 - 20%.
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
2.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde inclusief transactiekosten van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na de eerste verwerking opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst
van de vorderingen is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde
bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve
rente, rente-inkomsten ten gunste van de resultatenrekening gebracht. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen
op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening op oninbaarheid is bepaald op basis van een zo betrouwbaar
mogelijke inschatting van het risico, waarbij wordt gedifferentieerd op basis van ouderdom. De vorderingen hebben een
looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders toegelicht.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is
te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden tegen contante waarde gewaardeerd, tenzij de
tijdswaarde in geld niet materieel is.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in
de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de
verplichting.
Voorziening jubileumuitkeringen
De voorziening voor jubilea is bedoeld ter dekking van toekomstige aanspraken op bijzondere uitkeringen aan het
personeel, zoals jubilea (12,5, 25 en 40-jarig). Hierbij is sprake van opbouw van rechten. De opgenomen verplichting is de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
De voorziening is berekend op basis van de contante waarde van de huidige formatie rekening houdend met de verwachte
blijfkans. Discontering vindt plaats tegen de marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties. Deze
bedraagt per balansdatum 0%.
Voorziening loondoorbetaling bij ziekte
De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het
in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel
niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Bij de berekening is rekening
gehouden met eventuele transitievergoedingen.
Voorziening RVU
Deze voorziening is opgenomen naar aanleiding van de in de cao VVT opgenomen regeling vervroegd uittreden bij 45
dienstjaren en is gevormd voor werknemers die:
- op balansdatum reeds hebben geopteerd voor gebruikmaking van de regeling;
- onder de betaande regeling kunnen opteren voor vervroegde uittreding, maar dat op balansdatum nog niet hebben
gedaan; en
- op balansdatum nog niet kunnen opteren, mar dat tijdens de resterende looptijd van de bestaande regeling (tot en met 31
december 2025) nog wel kunnen doen.

Aan werknemers die voldoen aan de cumulatieve voorwaarden zoals opgenomen in hoofdstuk 8A van de cao VVT 2021
betaalt Stichting De Zevenster na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met die werknemers maandelijks brutouitkeringen (gebaseerd op het laatsverdiende salaris, geïndexeerd en niet meer dan de RVU-drempelvrijstallen van € 1.847
in 2021) tott aan het bereiken van de AOW-leeftijd. De cao-regeling loopt van 1 september 2021 tot en met 31 december
2025, met een uitkeringsperiode tot uiterlijk 31 december 2031.
Aan de hand van de voorwaarden wordt beoordeeld welke werknemers voor de regeling in aanmerking komen. Stichting
De Zevenster neemt voor de uit deze regeling voortvloeiende kosten, zijnde de toekomstige uitkeringen en eventuele
pseudo-eindheffing bij overschrijding van de RVU-drempelvrijstelling, een verplichting op.
De verplichting is gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af
te wikkelen. Hierbij wordt rekening gehouden met deelnamekansen, de ingangsdatum van de uitkeringen en de
uitkeringsduur. Er heeft geen discontering plaatsgevonden, gelet op het feit dat er sprake is van grote mate van
(schattings)onzekerheid en met de huidige rentevoet de discontering hier slechts zeer berperkte invloed op uitoefent.
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
2.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Doordat sprake is van een nieuwe regeling en ervaringscijfers ontbreken is sprake van een inherente onzekerheid met
betrekking tot de deelnamekansen. De deelnamekansen zijn als volgt bepaald.
Allereerst is vastgesteld welke medewerkers gedurende de looptijd van de regeling (1 september 2021 - 31 december
2025) op basis van leeftijd gebruik kunnen maken van de regeling. Vervolgens is een inschatting gemaakt van het aantal
medewerkers uit deze categorie dat voldoet aan de voorwaarden van de regeling (45 jaar werkzaam in de sector zorg en
welzijn, waarvan 20 jaar in een zwaar beroep en de laatste 5 jaar werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst bij een
werkgever in de VVT-sector). Dit is geschat op 10%. Daarna is een inschatting gemaakt van het aantal medewerkers dat
gebruik wil maken van de regeling. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen medewerkers die meer (20%) dan wel minder
(50%) verdienen dan de RVU-drempelvrijstelling.
Bovenstaande percentages zijn geschat rekening houdende met het aantal personeelsleden dat op 31 december 2021
freeds heeft geopteerd voor deeelname aan de regeling en een uitvraag onder overige personeelsleden. Tenslotte zijn de
vaststellingsovereenkomsten, indien deze reeds zijn afgesloten met de medewerkers die voldoen aan de regeling,
meegenomen in het bedrag van de voorziening. Van de groep personeelsleden die op basis van leeftijd in aanmerking
(zouden kunnen) komen, is ultimo boekjaar een voorziening opgenomen van € 150.816.
De deelnamekans (de mogelijkheid dat medewerkers gebruik kunnen maken van de regeling) bepaalt in hoge mate de
omvang van de voorziening. Indien de deelnamekans 5% zou bedragen, zou de voorziening ca € 75.000 bedragen
waardoor het resultaat ca € 75.000 hoger zou zijn. Indien de deelnamekans 20% zou bedragen, zou de voorziening ca €
302.000 bedragen waardoor het resultaat ca € 151.000 lager zou zijn. Deze bedragen zijn indicaties, de hoogte hangt af
van persoonlijke omstandigheden, zoals hoelang iemand gebruik kan maken van de regeling.
Toevoegingen aan en vrijval van de verplichting komen ten laste respectievelijk ten gunste van de personeelskosten in de
resultatenrekening.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De
kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transitiekosten die direct zijn toe te rekenen
aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij de eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio
of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke
aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de
resultatenrekening als interestlast verwerkt.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De niet in de balans opgenomen verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
2.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische
kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd,
worden aan dit boekjaar toegerekend.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde
kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De
baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en Stichting De Zevenster de condities voor
ontvangst kan aantonen.
Opbrengstverantwoording
De overige bedrijfsopbrengsten omvatten de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet
geheven belastingen.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de resultatenrekening verwerkt wanneer het bedrag van de
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de
mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten
en kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen
worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden
de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor
zover deze verschuldigd zijn aan werknemers, respectievelijk de belastingautoriteit.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte
of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze betaling is verschuldigd.
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om
werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde
verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op
balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en
individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten
gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een
uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de instelling zich aantoonbaar
onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een
reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de
grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van
de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt
waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere
ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichting af te wikkelen.
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2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
2.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Pensioenen
De vennootschap heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld
verdiende loon, berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de vennootschap. De
verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioen-fonds
Zorg en Welzijn (PFZW). De vennootschap betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en
de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van
het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds, gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de
stand van ultimo januari 2021 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 100,7% (actuele dekkingsgraad ultimo
januari 2022 is 103,7%). De dekkingsgraad eind 2021 was boven de gestelde ondergrens van 90%, waardoor er geen
verlaging van het pensioen behoeft te worden doorgevoerd. Voor PFZW geldt wel een herstelplan voor de periode 20202029. Dit gaat gepaard met een verhoging van de premie. Per 1 januari 2021 is de premie 1,5% verhoogd en per 1 januari
2022 gaat de premie nog eens 0,8% omhoog. Stichting De Zevenster heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige
premies. Stichting De Zevenster heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de
jaarrekening verantwoord.

Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden
meegenomen.
2.1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van
het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de
jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
2.1.4.6. Waarderingsgrondslagen WNT
WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft Stichting
De Zevenster zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze
jaarrekening gehanteerd.
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2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt :

31-12-2021
€

31-12-2020
€

497.086
250.629
447.091
344.591
1.539.397

595.750
308.514
467.053
148.953
1.520.270

2021
€

2020
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

1.520.270
308.460
289.333
0

1.460.141
334.187
274.058
0

Boekwaarde per 31 december

1.539.397

1.520.270

Bedrijfsgebouwen en terreinen (historische waarde)
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder
2.1.6.

2. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Saldo per 1 januari
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Sub-totaal mutatie boekjaar

2020
€

2021
€

totaal
€

322.174
137.973
-460.147
0
-322.174

0
415.540
0
0
415.540

322.174
553.513
-460.147
0
93.366

0

415.540

415.540

Saldo per 31 december

Zorgkantoor Midden-Holland

c

a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
d= vaststelling NZA met bezwaar

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Af: ontvangen voorschotten
Totaal financieringsverschil

Pagina 15

31-12-2021
€

31-12-2020
€

415.540
0
415.540

322.174
0
322.174

2021
€

2020
€

8.846.261
8.430.721

8.120.921
7.798.747

415.540

322.174
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2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA
3. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt :

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Vorderingen op debiteuren
Vordering uit hoofde van transitiegelden
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

29.994
13.199
8.908
5.744
2.724

45.896
34.984
17.996
18.860
25.000

Totaal debiteuren en overige vorderingen

60.569

142.736

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht bedraagt € 0 (2020: € 0). Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van
minder dan één jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en
het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
Per 31-12-2020 was bij de Nog te ontvangen bedragen een bedrag opgenomen van € 25.000 inzake nog te ontvangen stagefonds 2020. Dit is
in 2021 ontvangen en in 2021 is het stagefonds over 2021 eveneens ontvangen.

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Bankrekeningen
Kassen

3.958.617
2.724

3.026.869
7.947

Totaal liquide middelen

3.961.341

3.034.816

Toelichting:
De banksaldi staan vrij ter beschikking.
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2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA
5. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Stichtingskapitaal
Bestemmingsfondsen
Totaal eigen vermogen

31-12-2021
€

31-12-2020
€

45
4.330.601
4.330.646

45
3.283.873
3.283.918

Kapitaal
Saldo per
1-1-2021
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-12-2021
€

45

0

0

45

45

0

0

45

Saldo per
1-1-2021
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-12-2021
€

Reserve aanvaardbare kosten
RAK VVT
Reserve nieuwbouw

3.283.873
0

240.728
806.000

-2.528.500
2.528.500

996.101
3.334.500

Totaal bestemmingsfondsen

3.283.873

1.046.728

0

4.330.601

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
1-1-2020
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-12-2020
€

45

0

0

45

45

0

0

45

Saldo per
1-1-2020
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-12-2020
€

Reserve aanvaardbare kosten
RAK VVT

2.589.800

694.072

0

3.283.872

Totaal bestemmingsfondsen

2.589.800

694.072

0

3.283.872

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stichtingskapitaal

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Bestemmingsfondsen
Het verloop is als volgt weer te geven:
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2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA
6. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Loondoorbetaling bij ziekte
Jubileumuitkeringen
RVU
Totaal voorzieningen

Saldo per
1-1-2021
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-12-2021
€

78.471
49.295
0

0
6.705
150.816

47.700
0

13.959
0
0

16.812
56.000
150.816

127.766

157.521

47.700

13.959

223.628

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:
31-12-2021

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
Hiervan > 5 jaar

43.812
179.816
29.000

Toelichting per categorie voorziening:
Conform de waarderingsgrondslagen is de voorziening jubileum op contante waarde berekend; voor de overige voorzieningen geldt dat er
tussen de huidige waarde en contante waarde geen materieel zit en derhalve niet is opgenomen.
De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst
doorbelaten van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om
werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

De voorziening jubilieumuitkeringen dient ter dekking van toekomstige aanspraken op bijzondere uitkeringen aan het personeel.
De voorziening RVU is gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen aan medewerkers die meer dan 45 jaar werkzaam zijn in de
zorg en daarbij gedurende minimaal 20 jaar hebben gewerkt in een zwaar beroep. Deze verplichting is onstaan op basis van een regeling in
de CAO VVT 2021, die behelst dat medewerkers, die voldoen aan bovenstaande voorwaarden, de mogelijkheid hebben eerder te stoppen
mer werken. De regeling loopt tot de AOW-leeftijd. Deze medewerkers ontvangen van de werkgever een uitkering op basis van het salaris,
vermeerderd met vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, meerwerk en toeslagen die structureel worden ontvangen, naar rato van de
arbeidsduur, met een maximum van het RVU vrijgestelde bedrag (RVU 2021: € 1.847 per maand). De regeling is op 1 september 2021 in
werking getreden en loopt t/m 31 december 2025. De voorziening RVU kent een grote mate van (schattings)onzekerheid, aangezien niet per
medewerker is uitgevraagd of onderzocht of deze daadwerkelijk kan en wil deelnemen aan de regeling. De voorziening is op basis van
aannames bepaald. Bij de waarderingsgrondslagen is dit toegelicht.
7. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt :

31-12-2021
€

31-12-2020
€

337.093
337.093

385.589
385.588

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

514.939
0
129.350

643.087
0
128.148

Stand per 31 december

385.589

514.939

48.496

129.350

337.093

385.589

Schulden aan kredietinstellingen
Totaal langlopende schulden

Het verloop van de schulden aan kredietinstellingen is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december
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PASSIVA
Toelichting in welke mate de schulden aan kredietinstellingen als langlopend moet worden beschouwd:
31-12-2021
€

31-12-2020
€

48.496
168.890
168.203
385.589

129.350
196.644
188.945
514.939

Verplichtingen ≤ 1 jaar
Verplichtingen > 1 jaar en < 5 jaar
Verplichtingen ≥ 5 jaar

Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden aan kredietinstellingen wordt verwezen naar bijlage overzicht langlopende leningen
onder 2.1.7.

De reële waarde van de schulden aan kredietinstellingen wordt gelijk geacht aan de genoteerde nominale waarde.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
8. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt :

31-12-2021
€

31-12-2020
€

108.095
224.669
48.496
122.074
17.909
51.351
139.667
22.523
162.257
181.353
0
7.086

300.904
0
129.350
248.368
32.242
22.562
138.843
21.089
169.790
50.083
26.542
82.951

1.085.480

1.222.724

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Rekening-courant WelThuis B.V.
Rekening-courant VariantZorg B.V.
Rekening-courant Vierstroom Hulp Thuis B.V.
Rekening-courant Fundis Services B.V.

141.606
81.928
1.019
116

0
0
0
0

Totaal schulden aan groepsmaatschappijen

224.669

0

Crediteuren
Schulden aan groepsmaatschappijen
Aflossingsverplichtingen voor komend jaar langlopende leningen
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Vakantiedagen
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen bedragen
Overige passiva
Totaal overige kortlopende schulden

De schulden aan groepsmaatschappijen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Toelichting:
Alle schulden hebben een resterende looptijd van minder dan één jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de
boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.
De Crediteuren dalen; daar staat tegenover dat de Schulden aan groepsmaatschappijen stijgen; dit komt doordat in 2021 diensten worden
afgenomen bij groepsmaatschappijen in plaats van derden.
De aflossingsverplichting neemt af doordat één lening in 2021 volledig is afgelost.
Onder de post 'Nog te betalen kosten' is de uitbetaling in 2022 inzake Zorgbonus ad € 27.913 (zijnde de eindheffing WKR) opgenomen en de
terug te betalen subsidies Zorgbonus 2021 ad € 42.874 en terug te betalen subsidies Zorgbonus 2020 ad € 26.542 zijn opgenomen.
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PASSIVA
Kredietfaciliteit
Er bestaat bij de Rabobank een kredietfaciliteit van € 200.000.
9. Financiële instrumenten

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling kunnen blootstellen
aan markt- en/of kredietrisico's. Deze financiële instrumenten zijn in de balans opgenomen. De instelling handelt in overeenstemming met de
interne procedures en gedragslijnen niet in financiële derivaten.
De vorderingen zijn voor het grootste deel geconcentreerd bij zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten. De kredietrisico's zijn beperkt.
Het renterisico voor de instelling is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van de opgenomen leningen. Bij deze leningen is
sprake van een vast rentepercentage voor de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd.
De reële waarde van de meeste in de balans opgenomen verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en
kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

10. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Verloopoverzicht investeringsruimte instandhoudingsinvesteringen
Vennootschapsbelasting
Stichting De Zevenster is vrijgesteld voor de VpB (zorgvrijstelling).
BTW
Stiching De Zevenster. maakt deel uit van de fiscale eenheid en is uit dien hoofde tegenover de belastingdienst hoofdelijk aansprakelijk voor
schulden inzake de BTW voor de gehele fiscale eenheid. De fiscale eenheid bestaat naast Stichting De Zevenster uit Fundis Holding B.V.,
WelThuis B.V., Vierstroom Verpleeg Thuis B.V., Vierstroom Zorg Thuis B.V., Fundis Services B.V., Fundis Ontwikkelbedrijven II B.V., AVastgoed Zorg B.V., Amadeushuis B.V. Medicorner B.V., Stichting Contribuanten Vierstroom, PlusZorg B.V., Palet Welzijn B.V., VariantZorg
B.V., Veilig Thuis Verpleegkundig Team B.V., Goudenhart B.V., In beweging B.V. en het hoofd van de fiscale eenheid Stichting Fundis.

Onzekerheden opbrengstverantwoording
Dit is onder meer het geval bij de opbrengsten als gevolg van de compensatiemaatregelen. Deze opbrengsten zijn verantwoord en toegelicht
bij punt 11 van de jaarrekening. Hoewel de opbrengsten zo goed mogelijk zijn ingeschat, is wel sprake van een unieke situatie en kan niet
worden uitgesloten dat bij de definitieve vaststelling nog (enige) discussie ontstaat over een (beperkt) deel van het bedrag.
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2.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve waardevermindering
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2021
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- waardevermindering
- (gedeeltelijke) terugneming van
eerdere waardeverminderingen

Bedrijfsgebouwen en
terreinen
(hist. waarde)
€

Machines en
installaties
€

Andere vaste
bedrijfsmiddelen,
technische en
administratieve
uitrusting
€

Materiële vaste
bedrijfsactiva in
uitvoering en
vooruitbetalingen
op materiële
vaste activa
€

3.198.601
0
0
2.602.851

601.567
0
0
293.053

916.925
0
0
449.872

148.953
0
0
0

4.866.046
0
0
3.345.776

595.750

308.514

467.053

148.953

1.520.270

0
0
98.664
0
0

2.665
0
60.550
0
0

110.157
0
130.119
0
0

195.638
0
0
0
0

308.460
0
289.333
0
0

Totaal

€

- terugname geheel afgeschreven activa / correcties
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-98.664

-57.885

-19.962

195.638

19.127

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve waardevermindering
- cumulatieve afschrijvingen

3.198.601
0
0
2.701.515

604.232
0
0
353.603

1.027.082
0
0
579.991

344.591
0
0
0

5.174.506
0
0
3.635.109

497.086

250.629

447.091

344.591

1.539.397

0-5%

5-10%

10-20%

0,0%

Boekwaarde per 31 december 2021

Afschrijvingspercentage
Toelichting:
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2.1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021

Leninggever

NV BNG
NV BNG
NV BNG

Datum

15-10-2005
1-11-1994
1-11-1995

Hoofdsom

€
1.105.785
544.536
544.536

Totaal schulden aan kredietinstellingen

Totale
looptijd

16
30
40

Soort lening

Onderhands
Onderhands
Onderhands

Werkelijke
rente
%
0,96%
0,30%
1,35

Nieuwe
Restschuld
31 december leningen in
2020
2021

Aflossing
in 2021

Vooruit
Restschuld
betaald /
31 december
Nog te
2021
betalen

Restschuld
over 5 jaar

€
81.288
141.916
291.735

€
0
0
0

€
81.288
27.627
20.435

0
0
0

€
0
114.289
271.300

€
0
0
168.202

514.939

0

129.350

0

385.589

168.202
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Resterende
looptijd in
jaren eind
2021
0
4
13

Aflossingswijze

Annuïtair
Annuïtair
Annuïtair

Aflossing
2022

Gestelde zekerheden

€
0 Gemeente garantie
28.000 Gemeente garantie
20.496 Gemeente garantie
48.496
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2.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN
11. Toelichting opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
De specificatie is als volgt :

2021
€

2020
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ (excl. Subsidies)
Opbrengsten WMO

94.323
8.984.234
26.113

95.749
8.167.013
30.503

Totaal

9.104.670

8.293.265

Toelichting:
Het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ is toegenomen door budgetafrekening 2020 ivm compensatie Covidkosten ad € 137.973,
compensatie Covidkosten 2021 € 58.353, hogere kwaliteitsgelden € 149.016 en hogere opbrengsten € 380.558. Voor de compensatie
(meer)kosten Corona 2021 is overeenstemming met de Zorgkantoren, in het 4e kwartaal 2022 beslist NZA over deze compensaties.
12. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)
De specificatie is als volgt :

2021
€

2020
€

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies

82.396

133.806

Totaal

82.396

133.806

Toelichting:
In 2020 waren loonkostensubsidies opgenomen voor € 15.873; deze zijn in 2021 negatief bij de Personeelskosten opgenomen.
De afrekeningen 2020 (€ 4.163) en 2021 (€ 4.852) inzake Inloophuis bij de Gemeente Lansingerland zijn beiden in 2021 verantwoord.
De subsidies inzake Praktijkleren en Stagefonds zijn beiden in 2021 hoger dan in 2020.
13. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt :

2021
€

2020
€

Overige dienstverlening:
Verhuur onroerend goed
Opbrengsten maaltijden en andere consumpties
Opbrengsten service aanbod

11.524
50.129
1.716

9.839
60.435
1.777

Overige opbrengsten:
Overige
Totaal

21.479
84.848

67.990
140.041

Toelichting:
In 2020 was er bij de Overige opbrengst een opbrengst van € 44.791 inzake project Tandem.
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2.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN
14. Personeelskosten
De specificatie is als volgt :

2021
€

2020
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremie
Andere personeelskosten
Doorbelaste personeelskosten
Sub-totaal
Personeel niet in loondienst

3.653.867
646.387
292.121
247.742
152.500
4.992.617
1.308.379

3.826.514
663.080
279.316
109.533
0
4.878.443
1.123.244

Totaal personeelskosten

6.300.996

6.001.687

91

91

91

91

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)
Verpleging en Verzorging
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
In 2021 waren geen werknemers werkzaam buiten Nederland (2020: nihil)

Toelichting:
Op de regel "Lonen en salarissen" is in 2021 een bedrag opgenomen van € 50.397 (2020:€ 238.058) inzake uitgekeerde en nog uit te keren
bedragen aan zorgbonussen. Op de regel "Sociale lasten" is in 2021 een bedrag opgenomen van € 27.913 voor verschuldigde eindheffing inzake
zorgbonussen. Op de regel "Personeel niet in loondienst" is in 2021 een bedrag opgenomen van € 1.539 (2020: € 12.250) inzake uitgekeerde
bedragen aan zorgbonussen. Dezelfde bedragen zijn op dezelfde regels opgenomen als Subsidie zorgbonus. Het effect op het resultaat is per
saldo nihil.
15. Afschrijvingen materiële vaste activa
De specificatie is als volgt :

2021

2020
€

Afschrijvingen
- materiële vaste activa
- financiële vaste activa

289.333
0

274.058
0

Totaal afschrijvingen

289.333

274.058

2021
€

2020
€

359.405
552.098
365.638
1.277.141

324.690
743.725
228.330
1.296.745

234.457
66.602
35.080
5.357
341.496

186.668
62.223
36.311
8.386
293.588

0
3
3

2.295
5
2.300

1.618.640

1.592.633

17. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt :

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten

Onderhoud en energiekosten
- Onderhoud
- Energie gas
- Energie stroom
- Energie overig

Huur en leasing (kosten)
Dotaties en vrijval voorzieningen

Totaal bedrijfskosten
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2.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Toelichting:
De daling van de Algemene kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door lager bestuurskosten (€ 41.000), lagere (meer) kosten COVID-19
pandemie (€ 123.000), minder juridische kosten (€ 37.000).

18. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt :

2021
€

2020
€

Rentebaten
Resultaat deelnemingen
Sub-totaal financiële baten

10
0
10

10
0
10

Rentelasten
Resultaat deelnemingen
Sub-totaal financiële lasten

-16.227
0
-16.227

-4.672
0
-4.672

Totaal financiële baten en lasten

-16.217

-4.662

2021
€

2020
€

46.780
0
9.703
0
1.867
58.350

43.380
0
4.191
0
9.305
56.876

Toelichting:
De stijging van de rentelasten wordt veroorzaakt doordat over banktegoeden rente betaald moet worden.

20. Honoraria accountant

De honoraria van de accountantskosten over 2020 zijn als volgt:

1. Controle van de jaarrekening
2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
3. Fiscale advisering
4. Niet-controlediensten
5. Afwikkeling jaarrekening voorgaand jaar

21. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling en haar deelnemingen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
22. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Stichting De Zevenster maakt gebruik van de keuze die artikel 5c lid 3 Uitvoeringsbesluit WNT biedt, om de bezoldigingsinformatie van de
topfunctionarissen te publiceren in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Fundis. De geconsolideerde jaarrekening van Stichting Fundis
wordt gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering van 3 mei 2022.
Op 23 mei 2022 is de jaarrekening goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.
Gebeurtenissen na balansdatum
Coronavirus
Op het moment is nog niet te overzien wat de implicaties van het virus op de lange termijn zullen zijn. Het beleid blijft erop gericht de
economische gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. De in 2020 en 2021 afgekondigde compensatiemaatregelen zullen in 2022 in
versoberde vorm worden gecontinueerd. In welke vorm en in welke mate is echter nog niet voor alle financieringsstromen uitgewerkt. Vanuit
Stichting De Zevenster wordt erop gerekend dat, evenals in 2020 en 2021, hierop in redelijkheid een beroep kan worden gedaan.
Er ontstaat naar verwachting geen liquiditeitsproblemen voor Stichting De Zevenster.
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2.1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

M.N.C. Schouten-Boele
Bestuurder

R.G. Westerlaken - Loos
Voorzitter Raad van Commissarissen

A. Stäbler
Vice-voorzitter Raad van Commissarissen

M.A.M. Bekkers
Lid Raad van Commissarissen

A.G.A. Jurgens
Lid Raad van Commissarissen

A.W. Warnar
Lid Raad van Commissarissen

J.A. Walhout
Lid Raad van Commissarissen

M. Riemersma
Lid Raad van Commissarissen
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2.2 OVERIGE GEGEVENS
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2.2 OVERIGE GEGEVENS
2.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten zijn geen nadere bepalingen ten aanzien van de resultaatsbestemming opgenomen.
2.2.2 Nevenvestigingen

Stichting De Zevenster heeft geen nevenvestigingen.
2.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)
Werknemers
Aantal

Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a)

147

Euro
€ 264.600,00

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b)

142

€ 142.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c)

7

7

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional)
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional)

€ 94.058,00

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)
Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)
Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)

Derden
Aantal

Totaal

Euro
€ 12.250,00

€ 7.000,00

Aantal
154

Euro
€ 276.850,00

142

€ 142.000,00

7

€ 7.000,00

€ 5.250,00

€ 94.058,00
€ 5.250,00

€ 94.058,00

€ 5.250,00

€ 99.308,00

€ 28.542,00

€ 0,00

€ 28.542,00

Ja
Nee
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Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)
Werknemers
Aantal

Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a)

150

Euro
€ 103.872,00

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b)

131

€ 50.397,01

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c)

28

4

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional)
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional)

€ 25.605,00

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d)
Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d)
Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR)
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen)

Derden
Aantal

Euro
€ 18.850,72

€ 1.538,84

Totaal
Aantal
178

Euro
€ 122.722,72

131

€ 50.397,01

4

€ 1.538,84

€ 2.308,00

€ 25.605,00
€ 2.308,00

€ 25.605,00

€ 2.308,00

€ 27.913,00

€ 27.869,99

€ 15.003,88

€ 42.873,87

Ja
Ja
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